
 

 

 

 

 

 
PORZĄDEK 

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

w dniu 15 listopada 2018 r. 
ul. Zacisze 5, sala 180 

rozpoczęcie obrad godz. 11.00 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach III edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

W związku z zakończeniem procedury ustalania wyników głosowania, niniejszą uchwałą 
zatwierdza się listę zadań, które otrzymały największą ilość głosów.  
(Ref. P. W. Kochan - Dyr. KZ) godz. 11:00 

2. Podjęcie postanowienia w sprawie: 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Fredry Szkoła”, 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łapsze Niżne, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łapsze Niżne sołectwo FALSZTYN, 

 pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 965 klasy technicznej G na odcinkach: odcinek nr 1 od km 1+930 
odc.ref 190 do km 0+085 odc.ref.200, odcinek nr 2 - od km 3+152 do km 3+919 
odc.ref.210, odcinek nr 3 - od km 1+734 do km 2+164 odc.ref. 220, odcinek nr 4 - od 
km 1+787 do km 2+683 odc.ref 230, odcinek nr 5 - od km 0+112 do km 0+632 
odc.ref.240 w miejscowościach: Żegocina, Rozdziele, Młynne, Łososina Górna i 
w mieście Limanowa, gmina: Żegocina, Limanowa, powiat bocheński oraz 
limanowski, województwo małopolskie", 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Grybowa (Plan 1 -11), 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Grybowa (Plan 1 -2), 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Siepraw, 

 uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz. 

(Pkt 2-3 ref. P. J. Urbanowicz - Dyr. Dep. PR) godz. 11:05 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 



 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia 
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego  
Zmiana regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 
małopolskiego wynika z potrzeby aktualizacji jego zapisów w związku z zakończeniem 
realizacji projektu Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji – Działanie 3.1 
PO PT 2014-2020. Wprowadzono także zapisy wypełniające obowiązek informacyjny 
wynikający z RODO oraz drobne zmiany o charakterze technicznym, porządkującym, które 
uwzględniają dotychczasowe doświadczenia w ocenie wniosków. 

4. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  

 
 

 
 


